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Dobrá nálada, hudba, fotografie...to je Otevřená ulice
Projekt sousedského potkávání Otevřená ulice - se stal kolínským
prázdninovým fenoménem. Za nápadem a jeho realizací stojí tým pěti
lidí. Rozhovoru se ujali spoluzakladatelé Hana Morová a Filip Šádek.

ně Mefisto, která sídlí přímo v této ulici, jsme
bohužel zjistili velké minus této lokality – poměrně velký provoz. Nechtěli jsme složitě řešit zákazy vjezdu ani omezovat obyvatele ulice, kteří si dlouhodobě předplácejí parkovací
místa, takže jsme hledali místo, které se nejvíce blíží pěší zóně. A padla volba na Brandlovu
ulici. To místo má šarm, je okouzlující a vede
přímo ke kostelu. A s ohledem na to, jak si sousedé tohle místo oblíbili, to byla skvělá volba.
• Jak velké přípravy jsou pro každé setkání potřeba?

• Jak vlastně nápad pouličního setkávání vznikl
a kdo stál u jeho zrodu?

H. M. – S nápadem pouličního setkávání přišel pan Josef Čáslava, kolínský fotograf. Vyprávěl, jak podobnou věc zažil u sousedů v
Kutné Hoře. V prostorách synagogy jsme si
tenkrát řekli: „Tohle chceme i v Kolíně. Ale ještě trochu jinak, s jinou přidanou hodnotou,
umělečtěji.“ A protože jsme oba fotografové,
volba byla jasná. Živá ulice s hudbou a kolíčkovou fotogalerií pod širým nebem. Během
pár dní jsme oslovili pár našich přátel a nápad
byl nejen na světě, ale i na papíře a následovala smršť. První Otevřenou ulici jsme zrealizovali do měsíce!

H. M. – Samozřejmě nejvíce práce bylo před
spuštěním celého projektu. Sehnat živnostníky, kteří by byli ochotni každou středu postavit stánek, zajistit personál. Nasmlouvat hudebníky, kterým nevadí zahrát zadarmo, vyřešit oficiality s městem, co se týče záboru, ohlašování akce atd. Teď, v průběhu, už to jsou spíš
ryze praktické záležitosti.
F. Š. – Upřímně, dělat to sám by byla celkem
dřina. Ale tým pěti lidí dává sílu, a tak se činnosti dají dobře rozložit. Já mám na starosti praktické části každé akce – kontakt s živnostníky, se společností AVE, s muzeem, které
nám ochotně pomohlo s elektřinou, a připravuji grafiku na letáky. Hanka je hlavním správcem facebookové stránky Otevřená ulice, kde
vytváří akce, komentuje názory a hlavně přidává fotografie po skončení každé středeční
akce. Tomáš Tesař koriguje všechny záležitosti kolem hudby a kolegové Josef Čáslava a Ja-

• Jak moc se místní obyvatelé zapojují do programu?

H. M. – To je věc, která nás absolutně mile překvapila. Každou středu za námi přicházejí lidé
či se ozývají na mobil, přes Facebook a předkládají nám svoje nápady, se kterými by se rádi
na nějaké další středě prezentovali. Tím, že
jsme vždy brali Otevřenou ulici jako živý element bez zvláštních pravidel, tak samozřejmě
tyto iniciativy vítáme a s radostí je pomáháme
realizovat.
F. Š. – Pokud bych mohl uvést případ právě tohoto živého rozvoje, pak určitě zmíním projekt Kristýny Outlé Zábojové „Kostlivci ve
skříni“. V podstatě se jedná o prodej oblečení,
které vám tak nějak dlouhodobě visí ve skříni. Přišla myšlenka – prodat, a to za cenu, kterou si každý kupující určí sám, a výsledný obnos věnovat na charitu. A ono to skvěle zafungovalo. Po první akci bylo prodáno oblečení za
více jak 4 000 Kč a navíc celá částka putovala do Záchranného depozita pro psy Beruška.
My vytváříme rámec, ale obsah může zrealizovat vlastně kdokoliv. A proto bych i rád vyzval
čtenáře, pokud máte v hlavě myšlenku na samostatný projekt v rámci Ulice, určitě se nám
ozvěte.
• Po třech týdnech již můžete bilancovat. Co
vám udělalo největší radost a co vás nejvíce překvapilo?

H. M. – V prvé řadě to, že se nás sešla parta
lidí, kteří dělají něco s nadšením, jsou ochot-

• Prostor pod Bartolomějem se ukázal jako
skvělá volba. Bylo o něm jasno od začátku?

H. M. – Nebylo. Prvotní volba padla na ulici Karoliny Světlé, za kterou hovořilo množství obchůdků, které by byly otevřené, majitelé
by stáli venku a nabízeli své služby kolemjdoucím. Chtěli jsme se přiblížit atmosféře první
republiky, kdy korzování a klábosení s živnostníky bylo zcela přirozenou součástí nedělního
odpoledne. Jednoznačně za ulici K. Světlé hovořil i genius loci.
F. Š. – Po jedné z pracovních schůzek v kavár-
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romír Novotný se starají o naši kolíčkovou fotogalerii. A rovněž pořizují foto dokumentaci.
A je třeba zdůraznit, že Josef se rovněž osvědčil jako skvělý analytik, který dává čísla o návštěvnosti.

ni obětovat svůj volný čas ve prospěch oživení Kolína, ve prospěch jiných lidí. Že v Brandlově vždycky vládne dobrá nálada a v očích lidí
vidím úsměvy a pocit, že to je přesně to, co po-
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třebovali. Potkávají se s řadou známých a je
jim prostě dobře :-)
A co mě překvapilo? Jednoznačně návštěvnost, věková různorodost, zájem médií. A

také to, jaká je v Kolíně neskutečná úroveň
fotografů. Kolíčkovou fotovýstavou dáváme
příležitost každému. A mne, ač se ve fotografii pohybuji, pokaždé překvapí nádherné fot-

ky, které do té doby spousta lidí měla doma
v šuplíku. Ulice dává prostor všem a stává se
tou nejzajímavější galerií ve městě.
F. Š. – Jsem rád, že Hanka zmínila tu partu lidí. Je to strašně důležité, najít mix osobností, které jsou vzájemně prospěšné a inspirující. A které rovněž umějí zabrat. Za dobu,
kdy pracuji jako zastupitel města, mě nesmírně těší každý nápad, jak život v Kolíně zlepšit. Ale ještě víc mě těší, když se ten nápad realizuje, což je velký rozdíl. Takže za mě jedno velké díky mým sousedům z realizačního
týmu Otevřené ulice.
Přesto, že máme pár krásných a unikátních
historických památek, nemůžeme počítat s
tím, že by se z Kolína stalo významné turistické centrum. O to víc je potřeba vtáhnout do
dění samotné obyvatele – sousedy, aby se začali zajímat o naše město, aby si ho vážili, aby
se jim v Kolíně líbilo žít, aby se stali jeho patrioty. Tady patří velký dík i směrem k radnici,
ke starostovi Vítkovi Rakušanovi a místostarostovi Michaelu Kašparovi. Jednak nám neskutečně pomáhali projekt dovést tam, kde
je teď, a navíc sami každou středu přicházejí a jsou úplně stejnými sousedy jako každý z
nás. Věřte, že taková podpora přináší pozitivní změny v náladě celého města.
• Jaké jsou další plány s Otevřenou ulicí? Bude
pokračovat i po prázdninách ?

jako letní prázdninový projekt. A my bychom
si rádi tuto jedinečnost udrželi, skončili v tom
nejlepším. Ale dostáváme neustále otázky,
zda budeme pokračovat. Svým způsobem je
škoda zastavit něco hezkého, něco co funguje
a přináší radost. Takže kdoví. Umím si představit třeba vánoční Otevřenou ulici :)
F. Š. – Na poslední koordinační schůzce jsme
se dohodli na definitivním tiskovém prohlášení. Otevřená ulice končí v srpnu, ale…
• Co byste Kolíňákům rádi vzkázali? :-)
H. M. – Že jste skvělí. To, že jste nepřišli jen
napoprvé ze zvědavosti, ale přicházíte znovu a ve stále větším počtu, znamená jen jedno. Máte to kolínské srdce na správném místě. A ti, kdo jste ještě nepřišli, zkuste překonat svoji pohodlnost a přijďte se podívat. Nečekejte nic velkolepého, ale uvidíte, bude to
stát za to :-)
F. Š. – Recept na Ulici je opravdu jednoduchý:
Vezměte rodiče, partnera, děti, kolegy, kamarády, prostě kohokoliv, s kým je vám příjemně, a přijďte ve středu před kostel. Bude
tam na vás čekat příjemná nálada, hudba, fotografie, dobré jídlo a pití. A klidně přijďte i
sami, možná potkáte někoho, koho jste už
dlouho neviděli. A třeba vás společně napadne, jak udělat Kolín zase o kousek hezčím.
šk/foto Jan Strnad a Josef Čáslava

H. M. – Otevřená ulice vznikla jednoznačně

Zpráva o realizaci projektu „Revitalizace veřejné zeleně vybraných lokalit
města Kolína (Kmochův ostrov, ulice Křičkova)“

Dle harmonogramu od června probíhá plánované odborné ošetření dřevin certifikovaný-

mi arboristy. Práce na dřevinách rostoucích na
Kmochově ostrově jsou hotové přibližně z jedné třetiny. Jírovce v ulici Křičkova jsou již ošetřeny všechny, vyjma 22 stromů určených ke
kácení. Původně měly být tyto stromy pokáceny již v březnu, ale vzhledem k brzkému nástupu jara bylo kácení zastaveno a bude pokračovat na konci září nebo počátkem října. Po odfrézování pařezů bude do aleje dosazeno 29
nových jírovců maďalů o obvodech kmínku
16-18 cm. Hlavním důvodem kácení dřevin je
jejich špatný zdravotní stav a u některých i snížená vitalita. Nejčastěji lze na stromech pozorovat prasklé kmeny, dutiny ve kmenech, infekce báze kmene a větví nebo defektní větvení. Nadále žádáme veřejnost, aby v době probíhajících prací na dřevinách každý dbal své
osobní bezpečnosti a řídil se případnými pokyny zaměstnanců realizační firmy.
Martin Gregor/OŽPZ

Kolínská vodárna už brzy přivítá první návštěvníky
V srpnu byla dokončena téměř roční rekonstrukce bývalé vodárenské věže, která bude sloužit jako rozhledna. Zanedbané interiéry prošly zásadní změnou. Kromě opravy stávajícího schodiště vznikla v prostoru bývalé nádrže vyhlídka. Vodárna nyní disponuje zázemím
pro turistické centrum, jehož provoz je v těchto dnech
připravován. První ochoz bude bezbariérový. Kromě interiérů a fasády věže doznalo prvních změn i okolí. Pod
vodárnu bylo instalováno cykloodpočívadlo, lavičky i
odpadkové koše. Další úpravy jsou v plánu na podzim.
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